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Myndighetssamverkan – kopplingen till regionernas valideringsarbete 

• Myndigheterna berättar

• Rundabordssamtal

Valideringens roll i kompetensförsörjningsarbetet 

• Panelsamtal mellan parter som är centrala i kompetensförsörjningsarbetet 

Samverkan mellan omställningsaktörer och de regionala stödstrukturerna för validering

• TSL berättar, dialogstund 

Vägen framåt i Valideringslyfts fem delprojekt

Avslut dag 2

Program
2 December



Svante Sandell
Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan

Marcus Karlsson
Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan

Geoff Erici
Undervisningsråd, Skolverket



Myndighetssamverkan

- Uppstart parallellt med 
samverkansprogrammet KLL

- Ursprung: Frivillig samverkan 
(start 2019)

- Olika projektgrupper

- Utveckling av samarbetsstruktur

- 2022: förändring till instruktion för alla 
myndigheter

- 8 myndigheter



Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

10 a § Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, 
Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, 
Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-
rådet) och Arbetsförmedlingen i syfte att bidra till en väl fungerande 
kompetensförsörjning.



Sekretariat

Organisering  2022

GD-grupp

Styrgrupp

Analys Validering Norra Sverige Lär C

Utvecklings-
grupp

VägledningEU - frågor



Vad har genomförts i valideringsgruppen?

• Uppföljningsrapport om validering 2022
• Aktualitetswebbinarium om rapporten i september 2022

• Regionala konferenser
• Gävleborg i oktober 2022

• Västerbotten i november 2022

• Genomgång av stödmaterial
• Valideringskartan

https://www.myh.se/publikationer/valideringsrapport-2022-lage-och-utveckling-av-validering-nationellt-och-regionalt
https://www.myh.se/validering-och-seqf/for-dig-som-arbetar-med-validering-och-branschvalidering/valideringskartan


Vad händer under 2023?

• Fortsatt arbete med uppföljning av utveckling och 
resultat inom valideringsområdet. Regionerna en viktig 
del. 

• Erfarenhetsträff för projekt i valideringsuppdraget i april

• Tre regionala dialogmöten (Malmö, Västerås och 
Östersund) – preliminärt i april-maj

• Samtal pågår om digitala kunskapsseminarier för olika 
målgrupper. Lyfta fram lärande exempel.
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Peter Johansson
Strateg, Region Jönköpings län

Region Jönköping



• Framtidssäkrad industri

• Valideringslyft i Jönköpings län

Strategisk kompetensförsörjning
Region Jönköpings län



• Metod

- Fyra strukturerade samtal

• Relation

- Samverkande process

• Värdegrund

-Tillit, god vilja, engagemang och 
förståelse

Strategisk kompetensförsörjning
Region Jönköpings län



Fokusområden
YH

Komvux

Tillverkande industrin



Några projektmål

- En struktur som synliggör helheten inom kompetensförsörjning där validering 
är ett verktyg.

- En ökad kunskapsnivå och kännedom om nytta och effekter med validering och 
relationsskapande mellan aktörer.  

Strategisk kompetensförsörjning
Region Jönköpings län



TACK!

Peter Johansson

Region Jönköpings län

peter.b.johansson@rjl.se

Strategisk kompetensförsörjning
Region Jönköpings län
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Marianne Andrén
Strateg, Region Gävleborg

Kicki Mällbin
Verksamhetschef, Region Västra Götaland



Valideringslyfts delaktivitet 
Koppling mellan bransch och formell utbildning

Källa: Valideringslyft workshop nr 12, 220527
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x • Huvudaktivitet 1: Utifrån regionens 
behov processleda metod- och 
modellutvecklingsarbete inom Komvux 
som kan testas såväl inom som utanför 
regionen. 

- Delaktivitet a: Omvärldsanalys och 
planeringkontakt  med regioner

- Delaktivitet b: Skapa grundstruktur för 
utveckling av metodstöd (handbok)

- Delaktivitet c: Utveckla metodstöd för 
validering för specifika valideringar

- Delaktivitet d: 
Kompetensutveckling/utbildning för 
lärare och studie- och yrkesvägledare

-Delaktivitet e: Testa, utvärdera och 
revidera

-Delaktivitet f: Spridningsarbete

-Delaktivitet g: Slutrapportering spår 1.
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g • Huvudaktivitet 2:  Processleda 

metodutveckling och framtagning av 
branschvaliderings-modeller och 
kompetensstandards inom regionens 
prioriterade yrkesområden samt skapa 
struktur för SME-företagens strategiska 
kompetensförsörjning.

- Delaktivitet a: Omvärldsanalys och planering

- Delaktivitet b: Framtagande av 
branschvaliderings-modeller och/inklusive 
kompetensstandards

- Delaktivitet c: Framtagande av en struktur för 
strategisk kompetensförsörjning hos små och 
medelstora företag

- Delaktivitet d: Utbildning inför test-valideringar

- Delaktivitet e: Kompetenshöjande insats: 
struktur för strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete hos SME-företag

- Delaktivitet f: Testa, utvärdera och revidera

- Delaktivitet g: Spridningsarbete

- Delaktivitet h: Slutrapportering spår 2.
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ng • Huvudaktivitet 3:  Processleda 
framtagning av kopplingar mellan 
branschvalideringsmodeller och 
formell utbildning inom regionens 
prioriterade yrkesområden

- Delaktivitet a: Omvärldsanalys och 
planering

- Delaktivitet b: Framtagande av 
kopplingar mellan 
branschvaliderings-modeller och 
formell utbildning

- Delaktivitet c: Utbildning inför test av 
kopplingar

- Delaktivitet d: Testa, utvärdera och 
revidera

- Delaktivitet e: Spridningsarbete

- Delaktivitet f: Slutrapport spår 3



Modell- och metodutveckling 
för validering inom Komvux



Validering Väst, en del av VGRs strategiska 
kompetensförsörjningsarbete

Fler valideringar med bra kvalitet 
inom Västra Götaland



Strategi

A. Påverka nationella beslutsfattare, myndigheter och andra viktiga aktörer för att förbättra 
förutsättningarna för validering i Västra Götaland och Sverige.

B. Arbeta med implementering och utveckling av metoder, processer, strukturer, utbildning, information 
och kompetensbeskrivningar i sammanhang där ekonomiska och andra förutsättningar finns för att 
synliggörande och erkännande av reell kompetens ska kunna skapa mervärde. 

C. Säkerställa att nationell spetskompetens finns i teamet och sudda ut geografiska avstånd genom att 
den primära mötesarenan både internt och externt är digital.

Validering Västs strategi består av tre delar där del B kompletteras med ett antal 
fokusområden.



Fokusområden
Br

an
sc

hv
al

id
er

in
g Insatser som möjliggör 

validering för alla 
målgrupper
Huvudfokus på 

insatser som 
möjliggör validering 
för anställda där 
förutsättningar för 
stora volymer finns U

ni
ve

rs
ite

t o
ch

 h
ög

sk
ol

a Proaktiva insatser 
inom 
Valideringsnätverk 
Väst
Huvudfokus på 

insatser rörande 
behörighet. 
Om förändrat 

incitamentsystem för 
tillgodoräknande 
införs, ska fokus på 
tillgodoräknande öka.

Yr
ke

sh
ög

sk
ol

an Insatser för att sprida 
YH-flex regionalt
Stöd till anordnare av 

YH-flex-utbildningar
Stöd till Myndigheten 

för yrkeshögskolan 
avseende YH-flex Vu

xe
nu

tb
ild

ni
ng

en Genomföra insatser 
som möjliggör 
validering där 
förutsättningar för 
större volymer finns. I 
nuläget inom Vård 
och omsorg, Barn och 
fritid samt Bygg.
Stöd till 

utbildningsanordnare 
gällande det krav att 
erbjuda inledande 
kartläggning och 
validering till alla 
elever som träder i 
kraft 1 januari 2023.
Proaktiva insatser för 

att kopplingar mellan 
vuxenutbildningens 
kurser och kurspaket 
och branschvalidering 
ska skapas.

KU
B-

oc
h 

FY
R-

m
od

el
le

n Proaktivt 
implementera, sprida 
och utveckla KUB-
modellen i Västra 
Götaland
Proaktivt sprida och 

implementera FYR-
modellen i Västra 
Götaland
Proaktivt verka för att 

KUB- och FYR-
modellen bli insatser i 
jobbspår

Se
Q

F Insatser för att öka 
kännedom och 
kunskap om SeQF
Stöd och 

processledning vid 
framtagning av 
kompetensstandards 
som ska användas vid 
branschvalidering, 
som kursmål för YH-
utbildningar och 
högskoleutbildningar, 
kompetensmodeller 
eller vid skapande av 
olika former av 
”instegsroller”



Regional stödstruktur för validering i Gävleborg
Validering Gävleborg

• Regionalt kompetensförsörjningsuppdrag

• Validering RUS Gävleborg 2020-2030
”Insatser som bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.”

”Insatser som bidrar till att utbildningstiden för individen förkortas genom nationellt giltig validering av reell kompetens.”

• Regional stödstruktur för validering – Validering Gävleborg (ordinarie verksamhet)

1. Utveckla metodstöd för kartläggning och validering inom Vuxenutbildning

• Projekt ValiVuX (modell- och metodstöd inom Komvux)
• Nyttja delprojektets resultat från Valideringslyft
• Samverka med VGR

2. Utveckla arbetsgivares strategiska kompetensplanering med koppling till 
validering

3. Sammankoppling mellan branschvalidering och kompletterande utbildning 
vid till Komvux



Projektsamverkan
Region Gävleborg och Västra Götalands Regionen

Nyttja resultat 
från delprojekt i 
Valideringslyft

Processleda 
metod- och 

modellutveckling

- Strategiskt och 
operativt arbete

- Samordna resurser och 
kompetens

Kompetens-
utveckling 

och 
omvärlds-
bevakning

- Referensgrupper

Skapa 
handbok för 
utveckling av 
metodstöd

- Urval av utbildningar
- Testbäddar för 
utvärdering och 

revidering
- Vid Komvux i egen 

region
- Vid Komvux nationellt

Skapa 
metodstöd för 

validering 
för specifika 

yrkesutbildningar

Skapa 
och genomföra 

utbildning 
i aktuellt 

metodstöd

Sprida 
och 

implementera 
projektresultat 

nationellt
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Rolf Bäckman
Regional guide, Region Västernorrland

Region Västernorrland



Allt för att värna varje persons 
lärande- och arbetslivsresa
www.rvn.se/larkraft

Projekt Lärkraft – filmer inspirerar samarbete 
Region Västernorrland - Rolf Bäckman 

http://www.rvn.se/larkraft


Idéer 

• Filmerna är inspiration, kunskap för resan mot större 
VI

• Utvalda filmer presenteras på webben under olika 
rubriker

• 2023 - Inleda möten med Valideringslyftets filmer 

• 2024 - Göra liknande filmer hos oss  
- framväxande gemensam regional rörlig berättelse

Filmer inspirerar för gemensamt hjärta 
Region Västernorrland - Projekt Lärkraft - Rolf Bäckman 



Filmer ett sätt etablera aktörsgemensam hjärtrymd, -rytm och –värme
- utifrån personers unika lärande- och arbetslivsresor 

Tack så mycket –
tillsammans gör vi 
möjligt     - lycka till 

alla!
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Pär Sellberg
Projektledare, Myndigheten för yrkeshögskolan

Svante Sandell
Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan
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Vad vi tar med oss

Svante Sandell och Pär Sellberg



Erfarenhetsutbyte

• Erfarenhetsutbytet mellan regionerna har varit en av de 
stora behållningarna av Valideringslyft och nästan alla vittnar 
om att behovet kvarstår nu när nya projekt drar igång



Projektets produkter

• En lättillgänglig beskrivning av validering - länk

• Analysverktyget med handledning på Youtube – länk

• 8 tematiska workshops – länk

• Branschvalideringskartan – länk

• Inventering av informationsfilmer – exempel

https://assets.myh.se/docs/validering-seqf/ESF-projektet-valideringslyft/validering-en-kort-presentation.pdf
https://www.myh.se/validering-och-seqf/vara-projekt-inom-validering-och-seqf/esf-projektet-valideringslyft
https://www.myh.se/validering-och-seqf/vara-projekt-inom-validering-och-seqf/esf-projektet-valideringslyft/tematisk-ws-1-vad-ar-validering
https://www.myh.se/validering-och-seqf/for-dig-som-arbetar-med-validering-och-branschvalidering/branschvalideringskartan
https://www.myh.se/validering-och-seqf/for-dig-som-arbetar-med-validering-och-branschvalidering/branschvalidering


Kommunikation

myh.se/valideringslyft

https://www.myh.se/valideringslyft
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